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Co je potřeba?

Nutně je zapotřebí zřízení a udržování provozu izolovaných 
oddělení, nákup specifických - především desinfekčních - 
prostředků. Proto prosíme o finanční podporu. 

V současné době neexistuje žádná účinná vakcína a žádná účinná 
terapie proti ebole. Ošetřování probíhá čistě na základě 
symptomů. 

Proč?

Protože jsou nutné prostředky, které vedou k zamezení epidemie 
eboly a jsou velmi drahé. Naše nemocnice v Sierra Leone a v 
Liberii nedisponují dostatečnými finančními prostředky, proto 
prosíme o vaši pomoc. 

Příjemci darů:

ź Nemocnice sv. Jana z Boha v Lunsar, Sierra Leone
ź Nemocnice sv. Jana z Boha v Monrovii, Liberie 

Nemocnice Milosrdných bratří



V Brně, 13. 8. 2014

EPIDEMIE EBOLY 

& milosrdní bratři v západní Africe
Milé sestry a milí bratři,

v současné době bojuje řád milosrdných bratří v našich afrických nemocnicích s epidemií viru  
eboly. Tento virus se začal masivně šířit od přelomu roku a v současnosti tato epidemie již pokrývá země  
západní Afriky. K dnešnímu dni je počet mrtvých odhadován na 1050 (KNA/dpa/bod). 
Ve dvou zemích, v Liberii a Sierra Leone, provozuje náš Hospitálský řád sv. Jana z Boha dvě nemocnice. 
Smrtící virus si v těchto řádových zařízeních vybral životy řady našich pacientů a zaměstnanců. Mezi 
oběti patří i naši spolubratři bratr Patrick Nshamdze, ředitel nemocnice v Monrovii, bratr Georges Combey, 
farmaceutický asistent v nemocnici v Monrovii, a řeholnice, misionářka od Neposkvrněného Početí,  
sestra Chantal Pascaline, laborantka. Posledním zemřelým spolubratrem je španělský misionář, milosrdný 
bratr, otec Michael Pajeres, který byl ve čtvrtek 7. srpna, spolu s řeholní sestrou Julií převezen z Afriky do 
Španělska (o jeho úmrtí informovala média). Jeho zdravotní stav byl vážný, ale celou dobu stabilizovaný. 
V pondělí 11. srpna se jeho zdravotní stav radikálně zhoršil a následně zemřel. Byl první obětí viru ebola 
mimo africký kontinent.
Pomoc lidem v západní Africe, k zastavení šíření epidemie, by se měla zaměřit na zlepšení podmínek  
v zemích, které jsou virem postižené. Přes veškeré úsilí státních orgánů, Světové zdravotnické  
organizace a dalších humanitárních organizací je tato pomoc nedostatečná a šíření epidemie se stále vymyká  
kontrole. Naše dvě nemocnice v Monrovii (Liberie) a v Mabeseneh (Sierra Leone) hodně pomáhají  
místním obyvatelům, ale k tomuto potřebujeme personál a dostatek zdravotních a technických 
prostředků, které jsou velmi drahé. Tímto chceme zamezit šíření eboly. Jsme sice jen malým zrnkem písku,  
ale s pomocí Boží chceme smrtícímu viru čelit a lidem v oblasti i nadále pomáhat. Virus eboly byl pro Afričany 
převážně neznámý, pro mnohé až do nedávna. Jeho masivní šíření z velké časti zapříčinila hluboká chudoba,  
neinformovanost a strádání místních obyvatel.
Tak jako náš světec, svatý Jan Grande, léčil nemocné při epidemii lepry ve městě Jeréz a v roce 1600 této 
nemoci podlehl, tak i naši řeholní bratři, sestry a naši zaměstnanci jsou svědky při pomoci svým bližním  
v nemoci.
Naše společnost dnes potřebuje změnit pohled na tyto strádající země, je nutné růst v solidaritě vúči sobě 
navzájem v péči o potřebné za každé situace. Jen pokud bude lidstvo jednotné a pozorné při nouzi jakékoliv 
skupiny obyvatel kteréhokoli regionu Země, dokážeme společně čelit každé další hrozbě. 
Vložme obyvatele těžce zkoušené Afriky a všech, kdo v těchto oblastech pomáhají na přímluvu ochránkyně 
řádu milosrdných bratří Panny Marie, patrona africké provincie sv. Augustina a našeho zakladatele sv. Jana 
z Boha do svých modliteb.
Děkuji vám všem!

Br. Martin Richard Macek, DiS, OH
představený milosrdných bratří 
v Čechách, na Moravě a na Slovensku
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DOPIS GENERÁLNÍHO PŘEDSTAVENÉHO 
ŘÁDU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

BR. JESUS ETAYA, OH
k situaci v západní Africe

Milí spolubratři a spolupracovníci,

právě jsme se dozvěděli, že v nemocnici v Madridu zemřel náš spolubratr otec Michael Pajeres.  
Jak víte, byl 7. srpna spolu se sestrou Julií převezen do Španělska. Jeho zdravotní stav byl vážný,  
ale stabilizovaný. Během posledních hodin včerejšího večera se jeho zdravotní stav radikálně zhoršil,  
následkem čehož zemřel.
Naše hospitálská rodina právě prochází velmi těžkým obdobím. Kvůli epidemii viru ebola jsme ztratili tři 
naše spolubratry, jednu řeholní sestru a celou řadu našich zaměstnanců. Proto vás všechny vybízím ke  
spojení v jednotě v modlitbě a hospitalitě.
Přestože nás tyto zprávy naplňují smutkem, představuje oběť našich spolubratří, stejně jako ta  
Kristova, naději, důvěru a hrdost plynoucí z tohoto radikálního svědectví hospitality pro nás všechny.  
Celý řád spojuje jednota skrze hluboký soucit. Vzpomínáme na naše bratry v provincii sv. Augustina v Africe  
a na kongregaci sester misionářek Neposkvrněného početí. Též vzpomínáme na naše tři zemřelé  
spolubratry Patrika, George a Michaela, jako i na sestru Chantal a všechny spolupracovníky, kteří položili 
svůj život v boji s epidemií v našich zařízeních v Liberii a Sierra Leone. 
Prosme našeho Pána, aby přijal naše spolubratry, sestry a naše spolupracovníky jako následovníky  
sv. Jana z Boha do svého království. Modleme se též za tyto země a za všechny naše bratry, zaměstnance  
a přátele, kteří i v Liberii a v Sierra Leone pomáhají svým bližním.
V jednotě s naším Pánem a svatým Janem z Boha zůstávám stále s vámi.

Br. Jesus Etayo, OH
generální převor

Řím, 12. 8. 2014
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